
ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ಪಾಲಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 

ನಾನು/ನಾವು ___________________________________________________________________ (ಪಾಲಸಿದಾರರ ಹೆಸರು), ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನುನು 
ಹೆೊಂದಿರುವ ಮಾಯೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನೊಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ನನನು ಪಾಲಸಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನುನು

ಶ್ೀ/ಕುಮಾರಿ/ಶ್ೀಮತಿ ___________________________________________________________ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ೀನೆ
  ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ____________________________________________________________________________

ವಿಮಾದಾರರೆೊಂದಿಗೆ ಹೆೊಸ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಬಂಧ________________________________________________________________________

ಪಾಲಸಿಯ ಹೆೊಸ ನಾಮಿನಿಯ ಹೆಸರು: ______________________________________________________________________________

(ಹೆೊಸ ಮಾಲೀಕರು ಮತು್ ವಿಮಾದಾರರು ಒಬ್ಬರೆೀ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭತಿತಿ ಮಾಡಬೀಕು )
ಪಾಲಸಿದಾರರೆೊಂದಿಗೆ ನಾಮಿನಿಯ ಸಂಬಂಧ ___________________________________________________________________________

ನಾಮಿನಿಯ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ (ದಿದಿ/ತಿಂತಿಂ/ವವವವ) □□ / □□ / □□□□
ನೆೀಮಕಗೆೊಂಡವರ ಹೆಸರು (ನಾಮಿನಿಯು ಅಪಾ್ಪ್ರಾಗಿದ್ದರೆ): _______________________________________________________________

ನಾಮಿನಿಯಂದಿಗೆ ನೆೀಮಕಗೆೊಂಡವರ ಹೆಸರು    _________________________________________________________________________
ಹೆೊಸ ಪಾಲಸಿದಾರರ ವೈಯಕ್್ಕ ವಿವರಗಳು

ಪ್ಸು್ತ ವಾಸಿಸುತಿ್ರುವ ಸ್ಥಳದ ವಿಳಾಸ:  __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

ನಗರ: ………………………………………… ರಾಜಯೆ:................................................ಪಿನ್ ಕೊೀಡ್:

ಸಂಪಕತಿ ಸಂಖ್ಯೆ    :                                                                                                                 

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಇಮೀಲ್ ಐಡಿ     : _________________________________________________________________________________________

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ (ದಿದಿ ತಿಂತಿಂ/ವವವ):   □□ / □□ / □□□□

ತಂದೆಯ ಹೆಸರು/ಗಂಡನ ಹೆಸರು: ________________________________________________________________________________

ಲಂಗ:     ಪು       ಮ                                        ಧೊಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು:      ಹೌದು     ಇಲ್ಲ      

ಶಕ್ಷಣ:         ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ         ಪಾ್ಥಮಿಕ ಶಾಲ         ಪೌ್ಢ ಶಾಲ         ಪದವಿ         ಸಾನುತಕೊೀತ್ರ ಪದವಿ         ವೃತಿ್ ಶಕ್ಷಣ

ವೈವಾಹಿಕ ಸಿ್ಥತಿ:         ಅವಿವಾಹಿತ         ವಿವಾಹಿತ         ವಿಧವ(ವಿದುರ)         ವಿಚಛಿೀದಿತ           

ರಾಷ್ಟ್ೀಯತ :       ಭಾರತಿೀಯ         ವಿದೆೀಶ         ಎನ್ಆರ್ಐ          ಪಿಐಓ

ನಿಯೀಜಿತ ವಯೆಕ್್ಯ ವೃತಿ್ __________________________________ ಹುದೆ್ದ_____________________________________________

ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು___________________________________ ವಯೆವಹಾರದ ಸ್ವರೊಪ/ಉದಯೆಮದ ಪ್ಕಾರ _____________________________

ಕತತಿವಯೆಗಳ ನಿಖರವಾದ ಸ್ವರೊಪ______________________________ ವಾಷ್ತಿಕ ಆದಾಯ `__________________________ಪ್ತಿ ವರತಿಕಕೆ

ಆದಾಯದ ಮೊಲ_______________________ ಪಾಯೆನ್ ಸಂಖ್ಯೆ /ಪಾಯೆನ್ ಬದಲಗೆ ಘೊೀರಣೆ

   ಹೆೊಸ ಮಾಲೀಕರು/ ಪಾವತಿ ಸಿ್ವೀಕರಿಸುವವರು ರಾಜಕ್ೀಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಯೆಕ್್ಯೀ*? ಹೌದು □ / ಇಲ್ಲ □ (ದಯವಿಟುಟು ಗುರುತು 
ಮಾಡಿ).

*ರಾಜಕ್ೀಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಯೆಕ್್ಗಳು (ಪಿಇಪಿ) ಎಂದರೆ ಪ್ಮುಖವಾದ ಸಾವತಿಜನಿಕ ಕಾಯತಿಗಳಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅದನುನು 
ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿರುತಾ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೀಂದ್ /ರಾಜಯೆ ಸಕಾತಿರದ ಮುಖಯೆಸ್ಥರು/ಸಚ್ವರು, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸಕಾತಿರಿ/ ನಾಯೆಯಾಂಗ / 
ಸೈನಯೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಯೆ ಸಕಾತಿರಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ಮುಖ ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ ಮೀಲನ ವಯೆಕ್್ಗಳ ತಕ್ಷಣದ 
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯೆರು (ಸಂಗಾತಿ, ಮಕಕೆಳು, ರಕ್ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಸಹೆೊೀದರ-ಸಹೆೊೀದರಿ, ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿಗಳು). 

ಹೆೊಸ ಮಾಲೀಕರ 
ಭಾವಚ್ತ್ವನುನು ಇಲ್ಲ 

ಅಂಟಿಸಬೀಕು

(ವಾಷ್ತಿಕ ಪಿ್ೀಮಿಯಂ 
>10000 

ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಡಾಡಾಯ
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ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ಹೆೊಸ ಪಾಲಸಿದಾರರು ಉತ್ರಿಸಬೀಕಾದ ಕಡಾಡಾಯ ಪ್ಶ್ನುಗಳು 

ನಿೀವು ಮಾಯೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನೊಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಸಿ ಹೆೊಂದಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ನಿೀವು ಎಂದಾದರೊ ಅಜಿತಿ ಸಲ್ಲಸಿದಿ್ದರಾ?      ಹೌದ □ ಇಲ್ಲ □ 
ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಪಾಲಸಿ/ಪ್ಸಾ್ಪನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನುನು ನಿೀಡಿ:          

ಎಲಾ್ಲ ಸಂವಹನಗಳನುನು ಇಮೀಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು ಮಾಯೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನೊಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡುತ್ೀನೆ    ಹೌದು □ ಇಲ್ಲ □
ಬಾಯೆಂಕ್ ಖಾತ ವಿವರಗಳು

a) ಬಾಯೆಂಕ್ ಖಾತ ಸಂಖ್ಯೆ                 

b) ಬಾಯೆಂಕ್ ಮತು್ ಶಾಖ್ ಹೆಸರು ________________________________________________________________________________

c) IFSC ಕೊೀಡ್            

ಗಮನಿಸಿ: ಖಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತು್ ಪಾಲಸಿದಾರರ ಹೆಸರನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ರದು್ದಗೆೊಳಿಸಿದ ಚಕ್ ಅನುನು ಅಥವಾ ಬಾಯೆಂಕ್ ಪಾಸು್ಬಕ್ ಪ್ತಿಯನುನು ದಯವಿಟುಟು 
ಲಗತಿ್ಸಿ 

ನಾನು ಮೊದಲ ವಗತಿದ ಉತ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ್ದೀನೆ (ಪಾಲಸಿದಾರರ ಸಾವಿನ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲ ಮಾತ್)             ಹೌದು □ ಇಲ್ಲ □

ನಾನು ಈ ಮೊಲಕ ಪಾಲಸಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನುನು 
ಮೀಲ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಹೆೊಸ ಪಾಲಸಿದಾರರಿಗೆ  
ವಗಾತಿಯಿಸುತ್ೀನೆ .……………...……………. 
ಹಿಂದಿನ ಪಾಲಸಿದಾರರ/ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಸಹಿ 
(ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬಾಯೆಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊಹರಿನೆೊಂದಿಗೆ)

ದಿನಾಂಕ:   □□ /□□ /□□□□   
ಸ್ಥಳ: _____________________________

ನಾನು ಈ ಮೊಲಕ ಪಾಲಸಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಲು ಒಪುಪುತ್ೀನೆ ಮತು್ ಪ್ಸಾ್ಪನೆಯ ಅಜಿತಿಯ 
ಘೊೀರಣೆಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡು ಪಾಲಸಿಯ ಎಲಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಮತು್ ರರತು್ಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರಲು 
ಒಪುಪುತ್ೀನೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೀಲ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾದ 
ಉದೆ್ದೀಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನುನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು ನಾನು 
ಅಥತಿಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತ್ೀನೆ. ಪ್ಸು್ತ ಪಾಲಸಿದಾರರಿಂದ ಮೊಲ ಪಾಲಸಿ ಬಾಂಡ್ ಸಿ್ವೀಕೃತಿಯನುನು 
ನಾನು ಅಂಗಿೀಕಸುತ್ೀನೆ.
………………………………………………………………………
ಹೆೊಸ ಮಾಲೀಕರು/ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಸಹಿ (ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬಾಯೆಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊಹರಿನೆೊಂದಿಗೆ)

ದಿನಾಂಕ:    □□ /□□ /□□□□
ಸ್ಥಳ: _________________________

ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿವರಗಳು:

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಿ (1)         ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಿ (2)

ಹೆಸರು:  ________________________________      ಹೆಸರು:   __________________________________ 

ವಿಳಾಸ:  ________________________________          ವಿಳಾಸ:   __________________________________ 

           ________________________________                __________________________________
ವಿನಂತಿಯಂದಿಗೆ ಲಗತಿ್ಸಲಾದ ದಾಖಲಗಳು-
 ಮೊಲ ಪಾಲಸಿ ಪಾಯೆಕ್
 ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕೃತ ಭಾವಚ್ತ್ ಸಹಿತ ಗುರುತಿನ ರುಜುವಾತು (ವೈಯಕ್್ಕ) / ಗುರುತಿನ ರುಜುವಾತು (ವೈಯಕ್್ಕವಾದುದನುನು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ) -   
             ಪಿ್ೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ವು ಎಷಟುೀ ಆಗಿದ್ದರೊ.
 ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕೃತ ವಿಳಾಸದ ರುಜುವಾತಿನ ಪ್ತಿ (ವಾಷ್ತಿಕ ಪಿ್ೀಮಿಯಂ >= ರೊ 10,000 ಆಗಿದ್ದರೆ)
 ಹೆೊಸ ಮಾಲೀಕರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ರುಜುವಾತಿನ ಪ್ತಿ (ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೀರೆ ವಯೆಕ್್ಗೆ  ಆಗಿದ್ದರೆ)
 ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕೃತ ಆದಾಯ ದಾಖಲ (ವಾಷ್ತಿಕ ಪಿ್ೀಮಿಯಂ >= ರೊ 1,00,000 ಆಗಿದ್ದರೆ)
 ಪಾಯೆನ್ ಕಾಡನುತಿ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ತಿ / ಪಾಯೆನ್ ಬದಲಗೆ ಘೊೀರಣೆ.
 ಮರಣ ಪ್ಮಾಣಪತ್ (ಪಾಲಸಿದಾರರ ಮರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತಿ್ದ್ದರೆ)
 KYC ಘೊೀರಣೆಯ ನಮೊನೆ (ಒಂದು ವೀಳೆ ನಿಯೀಜಿತರು ವಯೆಕ್್ಗಿಂತ ಬೀರೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಸ್ಟು, ಪಾಲುದಾರಿಕ/ ಪ್ೈವೀಟ್ ಲಮಿಟೆಡ್.)
 ರೊ.100/- ಮೌಲಯೆದ ಸಾಟುಯೆಂಪ್ ಕಾಗದಪತ್ದಲ್ಲ ನೆೊೀಟರಿ ದೃಢೀಕೃತ ಅಫಿಡವಿಟ್ (ಉದೆೊಯೆೀಗದಾತ ಉದೆೊಯೆೀಗಿ ವಿರಯಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ   
 ಅನುಬಂಧ  1 ಉಲ್ಲೀಖಿಸಿ)
 ಹೆೊಸ ಮಾಲೀಕರು ವಿಮಾದಾರರಲ್ಲದೆೀ ಬೀರೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಸಿದಾರರ ಸಾವಿನ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲ ನೆೊೀಟರಿ ದೃಢೀಕೃತ ಅಫಿಡವಿಟ್ (ರಾಜಯೆದ   
 ಪ್ಕಾರ ಸಾಟುಯೆಂಪ್ ಮೌಲಯೆ)
 ನರಟು ಭತಿತಿಮಾಡುವಿಕ ಬಾಂಡ್
 ಯೀಗಯೆ ನಾಯೆಯಾಲಯದಿಂದ ಉತ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ಮಾಣಪತ್ (ಪಾಲಸಿದಾರರ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ)
ಗಮನಿಸಿ: ಸಂಪೂಣತಿವಾಗಿ ಭತಿತಿ ಮಾಡಿದ ಮತು್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ತಿ ಅನುನು ಎಲಾ್ಲ ಅಗತಯೆ ದಾಖಲಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಸಿದಾಗ ಮಾತ್ವೀ ಮಾಲೀಕತ್ವ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿನಂತಿಯನುನು ಸಂಪೂಣತಿವಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ದೆ.
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